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دار برازش بهتر از طريق حذف مسيرهاي غيرمعني. دار نبودهدف تبحرگرا روي عملكرد تحصيلي معني
گيري هدف تبحرگرا، هتگيري هدف تبحرگرا، باز بودن نسبت به تجربه و جباور هوشي ذاتي و جهت

گيري هدف تبحرگرا، باز بودن نسبت به تجربه و خودكارآمدي تحصيلي، توافق پذيري و جهتتوافق
.پذيري و عملكرد تحصيلي و باز بودن نسبت به تجربه و عملكرد تحصيلي حاصل شد

هاي پيشرفت، خودكارآمدي هاي شخصيت، باورهاي هوشي، هدف ويژگي:گانكليدواژ

. و عملكرد تحصيليتحصيلي

مقدمه

اي پيچيده است، چرا كه آن يك ثر بر عملكرد و پيشرفت تحصيلي مسئلهؤمطالعه عوامل م

اي بسيار ظريف به رشد جسمي، اجتماعي، شناختي و عاطفي عنصر چند بعدي است و به گونه

ي به طريق آموزان در برخورد با تكاليف آموزشگاهدانش). 1385دهشيري،. (فراگير مربوط است

اين واكنش در برخي با اشتياق و در برخي ديگر با اكراه و امتناع . دهندمختلف واكنش نشان مي

آموزان موفقيت خود را در رابطه با تكاليف و يا عملكرد قبلي خود چرا بعضي از دانش. همراه است

مقايسه كرده و سعي دارند، كه برخي ديگر از آنها دائماً خود را با ديگران كنند؟ در حاليارزيابي مي

ها، والدين و معلمان به اثبات هوش جلوه دادن نزد همكالسيشايستگي خويش را به وسيله با

انجام شده در حيطه تعليم و تربيت به اين نكته اساسي پي خواهيم هاي با مرور پژوهش. برسانند

كيد أو روش مختلف آموزش تآموزان بندي دانشبرد، كه بيشتر تحقيقات بر چگونگي آموزش، طبقه

و عاطفي كه در حين يادگيري صورت آموز و فرايندهاي انگيزشيداشته و به نقش فعال دانش

از طرف ديگر بي ترديد يكي از اهداف مهم آموزش و پرورش . اندگيرد كمتر توجه كردهمي

 در دروس ي شناختي شخصيت فراگيران و كمك به آنها جهت پيشرفت تحصيليپرداختن به جنبه

پيشرفت اين باورند كه يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بربرخي از محققان بر. مختلف است

ظهور و پيدايش سازمان ). 2007، 1اليدرا، پالمن و آليك(باشد هاي شخصيتي ميتحصيلي، ويژگي

يافته پنج عامل شخصيت زمينه را براي بررسي هر چه بيشتر ارتباط ميان شخصيت و ديگر 

عوامل شخصيتي به ويژه در سطوح باالتر تحصيالت . روانشناختي فراهم آورده استهاي سازه

اين پنج عامل عبارتند از وظيفه . كنند ميرسمي در پيش بيني عملكرد تحصيلي نقش بسزايي ايفا

1- .Laidra, Pullmann, & Allik
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كاستا و مك (5 و برونگرايي4رنجورخويي، روان3، باز بودن نسبت به تجربه2، توافق پذيري1شناسي

نتايج ) 1391(زاده فر، سالمي محمدآبادي و دشتبانبر اساس پژوهش تمنائي). 6،1990كري

پذيري و وظيفه نشان داد كه، پيشرفت تحصيلي با برونگرايي، باز بودن نسبت به تجربه، توافق

نتايج پژوهش حاضر . رنجورخويي همبستگي منفي داردشناسي همبستگي مثبت و با روان

بر . دهدكيد قرار ميأرابطه صفات شخصيت با عملكرد تحصيلي را مورد تضرورت بازشناسي 

ثير صفات أآموزشي در ارزشيابي عملكرد تحصيلي به تهاي اين اساس الزم است كه سيستم

. شخصيتي توجه داشته باشند

هاي آموزش و پرورش اهميت دارند، هاي انگيزشي از آن جهت براي  نظاماز سوي ديگر سازه

يادگيري از عوامل تعيين كننده . شوندآموزان محسوب مي مهمي در فرايند يادگيري دانشكه عامل

عالقه به يادگيري محصول شخصيت، توانايي، . شودآموزان محسوب ميرشد شخصيت دانش

هاي از طرفي پژوهش). 1389سيف، (ها و ساير عوامل محيطي است تكليف، مشوقويژگي

حاكي ) 2004، 9؛ زوينگ و وبستر2007، 8؛ وانگ و ايردهيم2005، 7بلتشاهار، كالنزكي، شالمن و (

هايي مانند سخت وظيفه مداري با ويژگي. هاي شخصيت استاز رابطه اهداف پيشرفت با ويژگي

ويژگي ). 1388، به نقل از حسيني و لطيفيان، 10باريك و مونت(كوشي و سماجت در ارتباط است 

زيرا اين افراد براي پيشرفت و مهارت در . حرگرا در ارتباط استوظيفه مداري به خوبي با هدف تب

ثر بر يادگيري و پيشرفت ؤبه عالوه ادبيات پژوهش در زمينه عوامل م. تكاليف دشوار انگيزه دارند

. گيري هدف يك ساختار مفيد براي درك يادگيري و عملكرد استاند، كه جهتنشان داده

زوينگ و وبستر، (هاي شخصيت با مقاصد عملكرد دارد يگيري هدف نقش واسطه بين ويژگجهت

2004 .(

بديع و خالقيت در ارتباط است هاي باز بودن نسبت به تجربه با نياز به فهميدن موقعيت

�-  conscientiousness
�- agreeableness 
�-  openness 
�- neuroticism 
�-  extroversion
�-  Costa & Mccrae
�- Shuhar, Kalnitzki, Shulman, & Blatt
	- Wang & Erdheim

- Zweig & Webester
��-  Barrick & Mount
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گيري هدف تبحرگرا با تمايل فرد در واقع جهت). 1388، به نقل از حسيني و لطيفيان، 2000، 1مون(

جديد و پيشرفت در هاي هاي جديد، تسلط بر موقعيت، مهارتبه رشد خود به وسيله كسب دانش

هاي داي، رادوزويج و پژوهش. شودشايستگي فردي، از طريق تبحر در تكليف مشخص مي

نيز رابطه مثبت بين باز بودن نسبت به تجربه و هدف ) 2004(و زوينگ و وبستر ) 2003 (2چستن

به منظور ) 2011 (3 كه استاينمر، بيپ و اسپيناسهمچنين در پژوهشي. كنند يد ميأيتبحرگرا را ت

بررسي رابطه اهداف پيشرفت، هوش و شخصيت با عملكرد انجام دادند، نتايج نشان داد، كه وظيفه 

همچنين باز بودن نسبت به تجربه و . كندبيني ميشناسي و اهداف تبحري عملكرد تحصيلي را پيش

متغير ديگر در اين پژوهش . صيلي رابطه داردشناسي به صورت ميانجي با عملكرد تحوظيفه

همسويي انگيزه . بين انگيزه پيشرفت و خودكارآمدي رابطه تعاملي وجود دارد. خودكارآمدي است

ي يادگيري شود، كه فرد از حداكثر توان بالقوهپيشرفت و خودكارآمدي در سطح باال موجب مي

اندامان تحصيلي ر بالقوه يادگيري خود دست يابد، به عكس اگر فرد نتواند به توان. خود استفاده كند

). 1389سيف، (يابد تنزل ميروز به روز

مدل انگيزشي خود را براي تعيين نقش ) 2000، به نقل از دوك، 1988 (4دوك و لگت

دو مؤلفه اين مدل . ه دادنديآموزان ارار عملكرد تحصيلي دانشثر بؤمتغيرهاي انگيزشي و شناختي م

در اين مدل باورهاي هوشي از طريق اهداف . باشند مي6 و اهداف پيشرفت5وشيباورهاي ه

باور هوشي ذاتي به اين مطلب اشاره دارد، كه هوش . پيشرفت با عملكرد تحصيلي رابطه دارد

كند كه، هوش كيفيتي  ميدر مقابل باور هوشي افزايشي بيان. كيفيتي ثابت و غير قابل افزايش است

ضمني هوش هاي فرض اصلي مدل دوك اين است، كه نظريه. بل افزايش استپذير و قاانعطاف

شوند و نوع اهدافي كه يادگيري و پيشرفت نزديك ميهاي آموزان به موقعيتاي را كه دانششيوه

دو نوع هدف را ) 1986،2000(از طرف ديگر دوك . ثير قرار داده استأكنند را تحت تانتخاب مي

آموزاني كه اهداف دانش. 8 و اهداف عملكردگرا7است، اهداف تبحرگرامورد توجه قرار داده 

1-  Mowen
2-  Day, Radosevich, & Chasteen
3- Steinmayr, Bipp, & Spinath
4-  Legget
5- intelligence beliefs
6-  achievement goals
7-  mastery approach goals 
8-  performance approach goals
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آموزاني در مقابل دانش. كيد دارندأكنند بر تبحر و مهارت يافتن در تكاليف تتبحرگرا را انتخاب مي

كنند درصد نشان دادن توانايي خود نسبت به ديگران و به كه اهداف عملكردگرا را انتخاب مي

در چارچوب نظريه اهداف پيشرفت چشم انداز مكمل و . اي مطلوب هستندهدست آوردن قضاوت

). 2009، 1ماهر و زوشو(متضاد وجود دارد 

نتايج نشان داد كه باور هوشي ذاتي با ). 1391(بر اساس پژوهش برزگر، دالور و احدي 

همچنين باور هوشي . هدف عملكردي و باور هوشي افزايشي با هدف تبحري رابطه داشت

دار داشت و از طريق هدف عملكردي با پيشرفت ي با راهبرد سطحي رابطه مثبت و معنيذات

از طرفي باور هوشي افزايشي با راهبرد تنظيم تالش با . دار داشتتحصيلي رابطه منفي و معني

دار راهبرد عميق رابطه داشت و از طريق هدف تبحري با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معني

) باور هوشي افزايشي(باورهاي تالش ) 2008 (2بر اساس پژوهش عبداهللاهمچنين . داشت

از طرف ديگر باورهاي . دارد) تبحري(گيري هدف دروني رابطه مثبت با خودكارآمدي و جهت

هاي تحقيق حاضر از ضرورت. دارد) عملكردي(گيري هدف بيروني ذاتي رابطه مثبت با جهت

ثر بر ؤرواني مومتغيرهاي انگيزشيبه بررسي و شناختآن است كه پژوهشگران تربيتي همواره 

با توجه به اين مطالب تشخيص و شناسايي عوامل اثرگذار برانگيزش . كيد دارندأعملكرد تحصيلي ت

مطالعه حاضر همسو با . باشدهاي مهم در مدارس و دانشگاه ميو عملكرد تحصيلي يكي از موضوع

جه خود را به متغيرهاي شناختي، انگيزشي مؤثر بر چنين روندهاي پژوهشي كه از يك سو تو

هاي شخصيت فراگيران معطوف كرده ها و ويژگيعملكرد تحصيلي و از طرف ديگر به توانمندي

با توجه به اهميت هر يك از اين متغيرها در پيش بيني عملكرد تحصيلي، تركيب مدل حاضر . است

گيرد تا آنجا كه محقق بررسي كرده  قرار ميتاكنون به صورتي كه در اين پژوهش مورد استفاده

از اين رو مدل پيشنهادي ضمن غنا بخشيدن به دانش موجود در زمينه . است، انجام نگرفته است

تواند آموزان، ميثير عوامل شخصيتي، عاطفي، شناختي و انگيزشي بر عملكرد تحصيلي دانشأت

اي جهت ارتقاء عملكرد هاي مداخلهمهي زمينه الزم براي طراحي و اجراي برنافراهم كننده

با استناد به ادبيات پژوهش و با توجه به آنچه گفته شد، در پژوهش حاضر . تحصيلي آنها باشد

هاي پيشرفت را با هاي شخصيت، باورهاي هوشي و هدفرابطه مستقيم و غيرمستقيم ويژگي

.تخودكارآمدي تحصيلي و عملكرد تحصيلي مورد بررسي قرار گرفته اس

1- Maehr & Zusho
2-  Abdullah
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)مالحظه شود: 1شكل(توان به صورت زير ترسيم نمود  مدل پيشنهادي مذكور را ميشكل

باورهاي هوشي با خودكارآمدي تحصيلي و  و هاي شخصيتي ويژگي علّي مدل پيشنهادي رابطه.1شكل 

خرم آبادشهر دبيرستاني آموزان دخترهاي پيشرفت در دانشگري هدفعملكرد تحصيلي با ميانجي

پژوهشهاي فرضيه

.پيشرفت با عملكرد تحصيلي رابطه داردهاي باورهاي هوشي از طريق هدف

.شخصيت از طريق هدف تبحرگرا با عملكرد تحصيلي رابطه داردهاي ويژگي

روش پژوهش
در . هاي غيرآزمايشي و همبستگي استپژوهش حاضر از نوع طرح: طرح پژوهش

ز روابط بين متغيرها است از تحليل مدل معادالت هايي كه هدف، آزمودن مدلي اپژوهش

.شودساختاري استفاده مي

گيريجامعه و روش نمونه

هاي آموزان دختر سال اول دبيرستان از تمامي دانش،در اين پژوهش جامعه آماري عبارت است

آباد،  ناحيه خرم2از بين .  مشغول به تحصيل بودند1391-1392شهر خرم آباد كه در سال تحصيلي

اي  مدرسه به صورت تصادفي چند مرحله10 ناحيه، 2 ناحيه انتخاب و از هر يك از اين 2هر
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  نفر به صورت تصادفي انتخاب شدند كه 14انتخاب و از هر مدرسه، يك كالس و از هر كالس 

.  نمونه انتخاب شد280در نهايت 

ابزارهاي پژوهش

كري و كاستا براي اولين بار مك.(NEO-FFI)فرم كوتاه -پرسشنامه شخصيتي نئو

در ادامه اين دو . ال تدوين كردندؤ س185 با (NEO)اي تحت عنوان نئوپرسشنامه) 1985(

ال براي ؤ س60 و240هايي كه انجام دادند، توانستند دو پرسشنامه با تعداد پژوهشگر با بررسي

هاي ش، به منظور بررسي ويژگيدر اين پژوه. هاي شخصيت افراد تهيه كنندگيري ويژگياندازه

باشد و براي اولين بار توسط ال ميؤ س60شخصيت دانشجويان از فرم كوتاه سياهه نئو كه داراي 

اين مقياس، پنج ويژگي شخصيت را . به زبان فارسي ترجمه شده، استفاده شده است) 1381(كيامهر 

، باز بودن نسبت )E( برونگرايي ،(N)دهد، كه عبارتند از روان رنجورخويي مورد سنجش قرار مي

ال مورد ؤ س12ها با هر كدام از اين ويژگي). C(و وجداني بودن ) A(، توافق پذيري )O(به تجربه 

5شيوه پاسخدهي به اين صورت است كه آزمودني جواب را در يك طيف . گيردسنجش قرار مي

گذاري اين آزمون نمره. كندانتخاب مي) از كامالً مخالفم تا كامالً موافقم(هاي از نوع ليكرت درجه

) NEO(براي تعيين پايايي پرسشنامه شخصيت نئو .باشد و بالعكس مي5 و4، 3، 2، 1به صورت 

 نفر از دانشجويان انجام دادند، 208در پژوهشي كه روي ) 2005(فرم كوتاه، مك كري و همكاران 

.ذكر كردند) E( ،80/0) O( ،79/0) A( ،79/0) C (75/0هاي آن را ضرايب پايايي خرده مقياس

شخصيت با استفاده از روش آلفاي هاي پژوهش حاضر، ضرايب پايايي براي پرسشنامه ويژگيدر

، باز بودن 75/0و 75/0، وظيفه شناسي 65/0و 59/0كرونباخ و نتصيف به ترتيب براي برونگرايي 

شخصيت هاي  براي نمره كل ويژگي و32/0 و 32/0 و توافق پذيري 38/0و 49/0نسبت به تجربه 

 روايي محتواي اين .باشد به دست آمد كه نشان دهنده پايايي قابل قبول پرسشنامه فوق مي76/0

بررسي نموده، و در پژوهشي كه براي تجديدنظر در ) 2005(كري و همكاران پرسشنامه را مك

 اين آزمون را با سياهه  نفر انجام دادند ضريب همبستگي1492بر روي ) NEO-FFI(پرسشنامه 

86/0و) E( ،91/0) O( ،76/0) A (83/0الي براي پنج ويژگي شخصيتي نئو به ترتيب ؤ س240نئو 

)C (در پژوهش حاضر براي بررسي روايي پرسشنامه شخصيتي نئو از تحليل عامل . گزارش كردند

 از خرده مقياس 45و37و9و5هاي ترين بارهاي عاملي مربوط به مادهپايين. يدي استفاده شدأيت
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و19هاي  از خرده مقياس باز بودن نسبت به تجربه، ماده34و38و22و14هاي برونگرايي، ماده

36و 12هاي  از خرده مقياس توافق پذيري و از خرده مقياس وظيفه شناسي ماده27و39و15

پرسشنامه هاي ه خرده مقياسمربوط بهاي نتايج تحليل نشان داده است كه تمامي ماده. بودند

بوده و روي  عامل مربوط به خود بار / 30داراي بارهاي قابل قبول بزرگتر از شخصيت هاي ويژگي

.اند گذاشتهp>0001/0داري در سطح مثبت و معني

، با )2006 (1اين مقياس توسط عبدالفتاح و يتس.(IT IS)تلويحي هوش مقياس نظريه

 نفر از دانشجويان سال اول مصري و استراليايي، ساخته 1102تشكل از اي متوجه به گروه نمونه

. باشدسنجد، باورهاي فرد در مورد توانايي ذهني و هوشي خود ميآنچه اين مقياس مي. شده است

نتايج تحليل عامل اكتشافي مقياس فوق، بر روي . باشدمي) 2000(كه مبتني بر نظريه تلويحي دوك 

عامل ذاتي و عامل : تراليايي دو عامل را شناسايي كردند كه عبارتند ازدانشجويان مصري و اس

: خرده مقياس باورهاي هوشي ذاتي بدين گونه استهاي به عنوان مثال، يكي از گويه. افزايشي

همچنين، عبارت . »شما از مقدار معيني هوش برخورداريد كه توانايي تغيير دادن آن را نداريد«

خرده هاي ، يكي از گويه»تواند به بهبود هوش شما كمك كندف با موفقيت ميانجام دادن يك تكلي«

هاي باورهاي هوشي مقياس(در اين پرسشنامه، هر عامل . باشدمقياس باورهاي هوشي افزايشي مي

گذاري  گويه دارد كه نمره14 گويه و مقياس به طور كلي 7، داراي )ذاتي و باورهاي هوشي افزايشي

 تا كامالً موافقم نمره 1از كامالً مخالفم، نمره (اي  درجه5ساس مقياسي از نوع ليكرت هر ماده بر ا

، 6، 5، 3هاي  براي سنجش باور هوشي ذاتي و ماده14، 12، 8، 7، 4، 2، 1هاي ماده.باشدمي) 5

عبدالفتاح .اند براي سنجش خرده مقياس باورهاي هوشي افزايشي طراحي شده13و 11، 10، 9

، 78/0ضريب پايايي اين مقياس را به روش آلفاي كرونباخ براي كل پرسشنامه ) 2006 (و يتس

. اند گزارش داده75/0 و براي مقياس باورهاي افزايشي 83/0براي خرده مقياس باورهاي ذاتي 

 و ضريب باز آزمايي 98/0 تا 94/0همچنين، طي شش مطالعه، همساني دروني اين پرسشنامه بين 

در پژوهش ). 1391، به نقل از آتش افروز، 2010، 2ميلر( به دست آمد 80/0 هفته آن بعد از دو

حاضر به منطور بررسي پايايي باورهاي هوشي ذاتي و افزايشي از دو روش آلفاي كرونباخ و 

53/0ضرايب الفاي كرونباخ و تنصيف براي مقياس باور هوشي ذاتي به ترتيب . تنصيف استفاده شد

1-  Abd-El-Fattah & Yates
�- Miller
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 و براي نمره كل باورهاي 61/0 و 69/0ياس باور هوشي افزايشي با ترتيب  و براي مق051/و 

همچنين براي .باشدبه دست آمد كه نشان دهنده پايايي مطلوب پرسشنامه فوق مي55/0هوشي 

ي نشان داده است كه كليه تأييدنتايج تحليل عامل . ي استفاده شدتأييدبررسي روايي از تحليل عامل 

مؤلفه5 باور هوش ذاتي و ماده  مؤلفه7 و12هاي مادهيحي هوش به استثناء مقياس تلوهاي ماده

 بوده و روي عامل مربوط به 30/0 داراي بارهاي عاملي قابل قبولي بزرگتر از باور هوشي افزايشي

.اند گذاشته>0001/0Pدار، در سطح خود بار مثبت و معني

هاي مؤلفهاي پيشرفت از ههدفبراي سنجش.  (AGOS)هاي پيشرفتمقياس هدف

، ماهر، هردا، هدف تبحرگرا، هدف عملكردگرا از مجموعه الگوهاي يادگيري انطباقي، ساخته ميگلي

هاي الزم به ذكر است كه در ايران سه مؤلفه هدف. استفاده شده است) 2000 (1و همكاران

و ) 1380(اني پيشرفت، يعني هدف تبحرگرا، عملكردگرا و عملكردگريز توسط هاشمي شيخ شب

اين چهار . ترجمه و تعيين روايي و پايايي شدند) 1384(زاده  هدف تبحرگريز توسط قليمؤلفه

 مربوط به 5 و 4، 3، 2، 1هاي گويه. انداي تنظيم شده گويه17 به صورت يك پرسشنامه مؤلفه

 رشد شايستگي و آموزان تا چه اندازه بهدهد دانشكه نشان مي. باشندهاي هدف تبحرگرا ميمؤلفه

: باشد به اين صورت ميمؤلفههاي اين اي از گويهنمونه. مهارت در زمينه تحصيلي تمايل دارند

 مربوط به 10 و 9، 8، 7، 6هاي گويه. »برايم مهم است كه امسال مطالب جديد زيادي را ياد بگيرم«

شتن عملكرد بهتر نسبت به آموزان را براي داباشد و ميزان تمايل دانش هدف عملكردگرا ميمؤلفه

اي از نوع ليكرت از ها در اين مقياس بر اساس يك مقياس پنج درجهكند پاسخديگران مشخص مي

اي  گويه17در اين پژوهش از پرسشنامه . اند تنظيم شده5 تا كامالً درست1كامالً نادرست 

در پژوهشي . فاده شدبحرگرا و عملكردگرا است گويه شامل اهداف ت10هاي پيشرفت فقط ازهدف

پيشرفت را با استفاده از روش آلفاي هاي ضرايب پايايي پرسشنامه هدف) 2008 (2، ال و نياليم

رمضاني . دست آوردنده  ب67/0 و هدف عملكردگرا 89/0هدف تبحرگرا هاي مؤلفهكرونباخ براي 

تفاده كرد و هاي پيشرفت از روش روايي سازه اسبراي تعيين روايي پرسشنامه هدف) 1389(

هاي محقق ها و گويهمؤلفهها را از طريق محاسبه ضرايب همبستگي بين اين مؤلفهضرايب روايي 

 اعالم كرد، كه همگي 52/0 و هدف عملكردي 49/0هاي هدف تبحري مؤلفهساخته به ترتيب براي 

�- Midgley, Maehr, Hruda, & et al.
2-   Liem, Lau, & Nie
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ستفاده از  با ادر پژوهش حاضر به منطور بررسي پايايي.دار بوده است معنيp>001/0در سطح 

پيشرفت، كه شامل هدف تبحرگرا و هاي  هدفمؤلفهروش آلفاي كرونباخ و تنصيف براي دو 

هاي  و براي نمره كل مقياس هدف79/0 و 83/0 و 65/0و 77/0هدف عملكردگرا است، به ترتيب 

.  به دست آمدند، كه نشان دهنده پايايي قابل قبول پرسشنامه فوق است72/0پيشرفت 

ي تأييدنتايج تحليل عامل . ي استفاده شدتأييداي بررسي روايي از تحليل عامل همچنين بر

تبحرگرا و عملكردگرا داراي بارهاي عاملي قابل هاي مقياس هدفهاي نشان داده است كه كليه ماده

p>0001/0داري در سطح بوده و روي عامل مربوط به خود بار مثبت و معني30/0قبول بزرگتر از 

.اندگذاشته

ساخته ) 1997 (1، هيكس و راياناين مقياس توسط پاتريك: مقياس خودكارآمدي تحصيلي

شان آموزان از شايستگيباشد كه منعكس كننده ادراك دانش ماده مي5شده است، اين مقياس داراي 

از كامالً موافقم تا كامالً  ) 5(تا ) 1(االت بين ؤگذاري سنمره. باشددر انجام تكاليف كالس مي

با روش آلفاي ) 2000(همچنين پايايي اين مقياس توسط ميگلي و همكاران . باشدمخالفم مي

پايايي اين مقياس را با دو روش ) 1380(هاشمي شيخ شباني . گزارش شده است% 78كرونباخ 

روايي سازه . گزارش داده است59/0 و 65/0 براون به ترتيب -آلفاي كرونباخ و تنصيف اسپيرمن

بين كارآمدي ) 1997( و ميگلي 2ميدلتون. ها به اثبات رسيده استدر بسياري از پژوهشاين مقياس 

در پژوهشي كه توسط حاجي يخچالي .  گزارش دادند=43/0rتحصيلي و هدفگرايي تبحري 

در .  محاسبه شده است=47/0rانجام شد، بين كارآمدي تحصيلي با هدفگرايي تبحري ) 1380(

رسي پايايي خودكارآمدي تحصيلي از دو روش آلفاي كرونباخ و پژوهش حاضر به منطور بر

ضرايب الفاي كرونباخ و تنصيف براي مقياس خودكارآمدي تحصيلي به . تنصيف استفاده شد

دست آمده است كه حاكي از پايايي مطلوب و قابل قبول اين  به66/0 و 73/0ترتيب 

نتايج تحليل . ي استفاده شدتأييديل عامل همچنين براي بررسي روايي از تحل. باشدپرسشنامه مي

مقياس خودكارآمدي تحصيلي داراي بارهاي عاملي هاي ي نشان داده است كه كليه مادهتأييدعامل 

داري در سطح بوده و روي عامل مربوط به خود بار مثبت و معني30/0قابل قبول بزرگتر از 

0001/0<pاند گذاشته.

1-  Patrick, Hicks, & Ryan
2-  Middleton



65...تحصيلي و هاي شخصيت و باورهاي هوشي با خودكارآمدي ي علّي ويژگيرابطه

پژوهشهاي يافته

صيفيتوهاي يافته

توصيفي مربوط به متغيرهاي پژوهشهاي يافته. 1جدول 

حداكثر نمرهحداقل نمرهانحراف معيارميانگينمتغيرهاي پژوهش

13/1875/3625باور هوشي ذاتي

56/2301/41030باور هوشي افزايشي

78/2901/41538برونگرايي

90/2576/31538توافق پذيري

44/3919/62050وظيفه شناسي

10/2512/31634باز بودن نسبت به تجربه

92/2198/2725هدف تبحرگرا

36/1951/4625هدف عملكردگرا

52/2046/3925خودكارآمدي تحصيلي

06/1723/189/1211/19عملكرد تحصيلي

انگين و  نشان داده شده است در متغير باور هوشي ذاتي مي1همان طور كه در جدول 

 و 56/23، در متغير باور هوشي افزايشي به ترتيب 75/3و 13/18انحراف معيار به ترتيب 

 و 90/25پذيري به ترتيب ، در متغير توافق01/4 و78/29، در متغير برونگرايي به ترتيب 01/4

 به و در متغير باز بودن نسبت به تجربه19/6 و 44/39، در متغير وظيفه شناسي به ترتيب 76/3

همچنين ميانگين و انحراف معيار به ترتيب براي متغيرهاي . باشد مي12/3 و 10/25ترتيب 

، براي 51/4 و 36/19 و هدف عملكردگرا به ترتيب 98/2 و92/21هدف تبحرگرا 

و 06/17 و براي عملكرد تحصيلي به ترتيب 46/3 و 52/20خودكارآمدي تحصيلي به ترتيب 

.باشد مي23/1

2مندرجات جدول .دهديب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش را نشان مي ضرا2جدول 

پذيري، ويژگي باز ويژگي توافقبه جز دست آمده، ه دهد كليه ضرايب همبستگي بنشان مي

.باشنددار مي معني≥001/0Pبودن نسبت به تجربه و باور هوشي ذاتي در سطوح 
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هاي پيشرفت بااورهاي هوشي و هدفهاي شخصيت، ب ضرايب همبستگي بين ويژگي.2جدول 

خودكارآمدي تحصيلي و عملكرد تحصيلي

12345678910متغيرها

1گراييبرون

*پذيريتوافق
14/0

1

**شناسيوظيفه
47/0

**
17/01

*بازبودن نسبت به تجربه
11/0

**
19/0

**
27/0

03/001/007/006/01باور هوشي ذاتي

**باور هوشي افزايشي
26/007/0**

30/0
**

19/000/011

**هدف تبحرگرا
31/0

*
11/0

**
38/010/007/0**

41/01

**هدف عملكردگرا
15/0-03/010/000/0**

21/0
**

24/0
**

21/01

**خودكارآمدي تحصيلي
44/0

*
11/0

**
52/0

**
16/000/0**

40/0
**

45/0
**

24/01

**عملكرد تحصيلي
37/009/0**

41/010/005/0**
36/0

**
77/0

**
24/0

**
57/01

*p< 05/0 **p< 001/0

برازندگي مدل پژوهش

برازندگي هاي در پژوهش حاضر به منظور بررسي برازندگي مدل پيشنهادي از شاخص

.استفاده شد

ه يبرازندگي مدل فرضي پژوهش و مدل اصالح شده پژوهش اراهاي شاخص3در جدول 

.شده است

اصالح شده پژوهشمدل  و مدل فرضي پژوهشهاي برازندگي شاخص. 3جدول 

2χdf/df2χGFIAGFINFICFIIFITLIRMSEAالگو
الگوي

پيشنهادي
07/521020/597/082/093/094/094/074/012/0

الگوي
الح شدهاص

48/261576/198/093/096/098/098/095/005/0
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، با 94/47برابر با x2 مقدار شاخص نيكويي برازش مجذور خي 3بر اساس جدول شماره

با توجه به اين كه مجذور خي نسبت به . باشد مي001/0داري  و سطح معني10درجه آزادي 

رها حساس است، لذا در اكثر موارد اين شاخص افزايش حجم نمونه و همبستگي موجود بين متغي

ديگري استفاده هاي از اين رو براي آگاهي از برازش مدل از شاخص. دار استاز لحاظ آماري معني

شود كه در مدل پيشنهادي تحقيق مالحظه مي3بنابراين با توجه به نتايج مندرج در جدول . گرديد

، 20/5برابر با df/x2ر خي بر درجه آزادي ها شاخص نسبت مجذوبراي كل نمونه آزمودني

برابر ) AGFI(، شاخص نيكويي برازش تعديل يافته 97/0برابر با ) GFI(شاخص نيكويي برازش 

، 74/0برابر با ) TLI(، شاخص توكرلويس 94/0برابر با ) IFI(، شاخص برازندگي فزاينده 82/0

برابر با) NFI(زندگي هنجار شده ، شاخص برا94/0برابر با ) CFI(شاخص برازندگي تطبيقي 

. باشد مي12/0برابر با ) RMSEA( و شاخص جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب 93/0

 حاكي از نحوه برازش مدل TLI ،AGFI ،RMSEAمذكور به ويژههاي برخي از شاخص

 مشاهده 3 همان طور كه در جدول .پيشنهادي در سطح خوبي نيست و نياز به اصالح دارد

)df/x2(شود در مدل اصالح شده مقادير شاخص نسبت مجذور كاي به درجه آزاديمي

) AGFI(، شاخص نيكويي برازش تعديل يافته 98/0،)GFI(شاخص نيكويي برازش ، 76/1

، CFI(98/0(، شاخص برازندگي تطبيقي 96/0)NFI(، شاخص برازندگي هنجار شده 93/0

 و جذر ميانگين TLI(95/0(لويس - ص توكر، شاخ98/0) IFI(شاخص برازندگي افزايشي 

دهند مدل اصالح شده از باشند، كه نشان مي ميRMSEA(05/0(مجذور خطاي تقريب 

.داردمشاهده شده انطباق هاي و با دادهبرازندگي مطلوبي برخوردار است 

همان . باشند مي فرضيه مستقيم اين پژوهش14 حاكي از تأييد2ضرايب مسير در شكل 

گيري هدفمسيرهاي باور هوشي ذاتي با جهتاز مسيرهاي مستقيم،  گفته شد، كه قبالًگونه

گيري هدفپذيري با جهتگيري هدف تبحرگرا، توافقتبحرگرا، باز بون نسبت به تجربه با جهت

پذيري با عملكرد تحصيلي و باز تبحرگرا، باز بودن نسبت به تجربه با خودكارآمدي تحصيلي، توافق

. دار نبودند، حذف شدندسبت به تجربه با عملكرد تحصيلي معنيبودن ن

هاي غيرمستقيم در الگوي پيشنهاديهاي مربوط به فرضيهيافته

مبني بر اثرات غيرمستقيم متغيرها، از روش بوت استراپ استفادههاي براي بررسي فرضيه
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باورهاي هوشي با هاي شخصيت وويژگيي علّي ضرايب استاندارد مدل اصالح شده رابطه. 2شكل 

آموزان دختر دبيرستاني شهر هاي پيشرفت در دانشگري هدفخودكارآمدي و عملكرد تحصيلي با ميانجي

خرم آباد

ها الگوي پيشنهادي، حاكي از مسيرهاي برخي فرضيه. شودشد كه به بررسي آن پرداخته مي

اي با استفاده از روش بوت روابط واسطه. اي بين متغيرهاي پژوهش بودغيرمستقيم و واسطه

. آزموده شدندAMOS-20استراپ بر روي نرم افزار 

 و باورهاي هاي شخصيت ويژگيي علّينتايج حاصل از بوت استراپ در تعيين رابطه

 كلي به صورترا هاي پيشرفتگري هدفبا خودكارآمدي و عملكرد تحصيلي با ميانجيهوشي 

گيري هدف باور هوشي ذاتي به عملكرد تحصيلي از طريق جهتكه مسير دهد،  مينشان

گيري باور هوشي افزايشي به عملكرد تحصيلي از طريق جهتمسير ، β =019/0عملكردگرا

گيري هدف وظيفه شناسي به عملكرد تحصيلي از طريق جهت، مسير β=099/0هدف تبحرگرا

گيري باز بودن نسبت به تجربه به عملكرد تحصيلي از طريق جهت و مسير β =058/0تبحرگرا 

.باشند ميدار معنيتمام مسيرهامحاسبه شد كه β =079/0هدف تبحرگرا 

گيريبحث و نتيجه

هاي شخصيت، باورهاي هوشي با  علّي ويژگييرابطهپژوهش حاضر با هدف بررسي 

.  صورت گرفتهاي پيشرفتي هدفگرخودكارآمدي تحصيلي و عملكرد تحصيلي با ميانجي
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ها مشاهده شد، تمامي پژوهش در بخش يافتههاي آزمون فرضيههاي همان طور كه در نتيجه

ي مستقيم باور هوشي ذاتي به هدف تبحرگرا، باز بودن مسيرهامستقيم به استثناي هاي فرضيه

ي تحصيلي، توافق نسبت به تجربه به هدف تبحرگرا، باز بودن نسبت به تجربه به خودكارآمد

پذيري به عملكرد تحصيلي، باز بودن نسبت به تجربه به عملكرد تحصيلي و توافق پذيري به 

غيرمستقيم مسير باز بودن هاي به عالوه از بين فرضيه. هدف تبحرگرا مورد تأييد قرار گرفتند

.باشد ميدارنسبت به تجربه به عملكرد تحصيلي از طريق هدف تبحرگرا غيرمعني

گيري هدف رابطه بين باور هوشي ذاتي از طريق جهت. دهد ميتايج پژوهش حاضر نشانن

هاي گيريباورهاي هوشي ذاتي از يك سو، جهت. دار بودعملكردگرا روي عملكرد تحصيلي معني

آموزان گيري عملكردگريزي را در دانشهدف تبحرگرا و هدف عملكردگرا را تضعيف و جهت

آموزاني كه اعتقاد به ذاتي بودن هوش دارند، غالباً اهداف  دانشف ديگراز طر. كنندتقويت مي

عملكردگرا و عملكردگريز را انتخاب كرده، براي رسيدن به اهداف خود از راهبردهاي شناختي 

در همين راستا دوك . كنند و در نهايت عملكرد تحصيلي ضعيفي دارندسطح پايين استفاده مي

دانند و به همين  با باور هوشي ذاتي تالش را نشانه عدم توانايي ميكند افرادبيان مي) 2000(

توان گفت كه با مي. دليل به دنبال تكاليفي هستند كه با حداقل تالش آنها را به موفقيت برساند

گيري هدف عملكردگرا و باور هوشي ذاتي آنان در توجه به همخواني ويژگي افراد با جهت

شدن و تالش است عقب نشيني كرده و به همين  نيازمند درگيرمقابل تكاليفي كه حل آنها

دليل نتوانند از عهده تكاليفي كه بايد حل كنند برآيند و در نتيجه عملكرد ضعيفي را از خود 

در مدل دوك اگر دانش آموزي قائل به نظريه ذاتي درباره طبيعت هوش باشد . دهندنشان مي

 به احتمال زياد در هنگام پرداختن به يك تكليف معتقد است كه توانايي او ثابت است و

آموز از آنجا كه توانايي را ثابت اين دانش. گيري هدف عملكردي را برخواهد گزيدجهت

كند پيوسته نگران اين خواهد بود كه عملكرد او چگونه ارزشيابي و با عملكرد  ميادراك

گزيند و سعيردي را برميگيري هدف عملكبه همين خاطر جهت. شود ميديگران مقايسه

).2005، 1رت و ماريندوپي(كند در رقابت با ديگران بهتر عمل كند مي

كه بين باور د، ده مي نشاندست آمده از پژوهش حاضربه نتايج ارزيابي الگوي ساختاري

آموزان داراي دانش. دار وجود داردگيري هدف تبحرگرا رابطه مثبت و معنيهوشي افزايشي و جهت

1-  Dupeyrat & Marian
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دانند و پيوسته نسبت به  ميورهاي هوشي افزايشي هوش را كيفيتي انعطاف پذير و قابل افزايشبا

هوشي افزايشي نسبت به هاي افراد داراي باور. خود در تكاپو هستندهاي رشد و توسعه توانايي

انگيزد تا با  ميهوشي خود خوشبين هستند و همين باور آنها را برهاي رشد و توسعه توانايي

توان گفت كسي  ميبنابراين. آن تبحر و تسلط پيدا كنندبه رو و برتكاليف جديد و چالش انگيز رو

تواند افزايش يابد و به همين خاطر بيشتر  ميكه قائل به نظريه افزايشي است باور دارد كه توانايي

ر بر معيارهاي گيري هدف تبحرگرا را برگزيند و براي رسيدن به موفقيت بيشتاحتمال دارد كه جهت

، 2002، 1پينتريچ و شانك(كيد نمايد أمبتني بر پيشرفت خود و نه مقايسه عملكرد خود با ديگران ت

گيري همچنين رابطه غيرمستقيم بين باور هوشي افزايشي از طريق جهت).  1386ترجمه شهرآراي، 

آموزان  دانش،ان گفتتو ميدر تبيين اين يافته. دار بودهدف تبحرگرا روي عملكرد تحصيلي معني

داراي باورهاي هوشي افزايشي نسبت به افزايش هوش و توانايي ذهني خود از طريق مطالعه و 

آنها معتقدند كه يادگيري مطالب جديد عالوه بر تقويت . يادگيري مطالب جديد خوشبين هستند

همين . دهد ميفزايشجديد اهاي ها كار بست آنها را در موقعيتقواي ذهني توانايي انتقال آموخته

شود كه آنها به جاي تمركز بر كسب نمره و يا اجتناب از سرزنش توسط ديگران مسئله موجب مي

تحصيلي مواجه شده و چون به هاي انگيز بروند و در نتيجه با چااشبه استقبال تكاليف چالش

.كنند مييي دست پيدا باالعملكرد  تحصيليخوشبين هستند در نتيجه با تالش فراوان به زياد تالش 

تبحرگرا و وظيفه گيري هدف  كه بين برونگرايي با جهت،دهد مينتايج پژوهش حاضر نشان

اي از صفات شامل برونگرايي با مجموعه. دار وجود داردرگرا رابطه معنيحشناسي با هدف تب

 شناخت و تبحر افراد با سطح باالي برونگرايي تمايل به. نوگرايي و تغيير به شناخت همراه است

ويژگي بلند همتي در افراد برونگرا موجب تمركز روي تبحر داشتن و ثابت قدم بودن . دارند

هايي مانند دقت، شناسي با ويژگياز طرف ديگر عامل وظيفه). 2004زوينگ و وبستر، (شود مي

، مك كري و كاستا(پذيري، سازماندهي، خودنظم بخشي و وجدان كاري همراه است مسئوليت

هاي افراد وظيفه مدار افراد پيشرفت مداري هستند كه سخت كوشي و پافشاري از ويژگي). 1978

شوند و به همين دليل لذا اين افراد از تالش براي تسلط و تبحر در تكليف خسته نمي. آنهاست

همچنين . گيري هدف تبحرگرا استبيني كننده مثبت و معناداري براي جهتوظيفه مداري پيش

دار گيري هدف تبحرگرا با عملكرد تحصيلي معنيشناسي از طريق جهته غيرمستقيم وظيفهرابط

1- Pintrich & Schunk
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،)2011 (1كوركر، آزولد و دونالن، )2008(بيپ، استاينمر و اسپيناس هاي اين يافته با پژوهش. بود

تبيين در. هماهنگ است)2012، 2فيتر، كارس، ويگنا و برينگس(و ) 2011(استاينمر و همكاران 

. براي پيشرفت و سماجت در تكاليف دشوار انگيزه دارندوظيفه مدار افراد گفت، توان ين رابطه ميا

. هداف دارنده ايابي بشوند و اصرار و تالش بسيار براي دست ميافراد بر چند هدف متمركزاين 

 ازشناس كارآمد، مرتب و مسئول است و نظم و دقت زيادي در انجام امور دارد وشخصيت وظيفه

شناسي و خود وظيفه. كند كوتاهي نمي،شود ميهيچ تالشي براي انجام تكاليفي كه به او واگذار

ريزي اهداف تحصيلي و تالش و پافشاري در دنبال كردن انظباطي به طور اساسي توانايي برنامه

اينمر است(شود  ميپيشرفتهاي دهد و از سوي ديگر موجي موفقيت در زمينه مياهداف را افزايش

).2011و همكاران، 

گيري هدف تبحرگرا تأييد در پژوهش حاضر رابطه مثبت بين باز بودن نسبت به تجربه و جهت

گيري هدف تبحرگرا فرد بر اهدافي مانند يادگيري در حد امكان، چيره شدن بر در جهت. نشد

 به رشد خود به گيري افراد تبحرگرا تمايلجهت. كيد داردأها و افزايش سطح شايستگي تچالش

ها و گشودگي به تجربه با پرسش. ها استهاي جديد و تسلط بر موقعيتوسيله كسب مهارت

ها و از طرف ديگر افراد تبحرگريز از ارزيابي. تحليلي نسبت به امور همراه استهاي استدل

، اليوت، اندرو(كنند خود دوري ميهاي ها و شايستگيهاي منفي ديگران نسبت به تواناييقضاوت

آموزان تبحرگرا و در پژوهش حاضر ممكن است برخي از دانش). 2001، 3هولي و مك گريگور

از سوي ديگر چون افراد تبحرگريز از عدم شايستگي و توانايي خود. برخي ديگر تبحرگريز باشند

نگيز ترسند، لذا ممكن است نسبت به موقعيت جديد با احتياط عمل كرده و از تكاليف چالش برامي

.  ممكن است سطح باز بودن نسبت به تجربه در اين افراد محدود باشد،از اين رو. كننداجتناب مي

گيري هدف همچنين از طرف ديگر رابطه غيرمستقيم بين باز بودن نسبت به تجربه از طريق جهت

، )2008(هاي بيپ و همكاران اين يافته با پژوهش. دار نبودتبحرگرا روي عملكرد تحصيلي معني

ناهماهنگ و با پژوهش فيتر و همكاران ) 2011(، استاينمر و همكاران )2011(و همكاران كوركر

اند، كه نشان داده) 1995 (4اسكراو، هورن، تورن دايكرسو بارينگ. هماهنگ است) 2012(

1-  Corker, Oswald, & Donnellan
�-  Feyter, Caers, Vigna, & Berings
�-  Andrew, Elliot, Holly, & Mc-Gregor
4-  Schraw, Horn, Thorndike-Christ, & Bruning
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گيري عملكردگرا بيشتر از گيري تبحرگرا نسبت به يادگيرندگان جهتيادگيرندگان با جهت

هاي اند كه در كالساز طرف ديگر تحقيقات نشان داده. نمايندهاي يادگيري استفاده ميراهبرد

كنند كارآمدي آموزان سعي ميشود و دانشكيد ميأگيري هدف تبحرگرا تابتدايي بيشتر روي جهت

در مقابل، در دوره راهنمايي بر روي . خود را با تمركز بر يادگيري مواد درسي از خود نشان دهند

شود كه اين امر باعث مي. شودكيد ميأهاي عملكردگرا و مقايسه يادگيرندگان با هم تدفه

، به نقل از 2010، 1ايپلر(آموزان كارآمدي خود را در رقابت با ساير همساالنشان نشان دهند دانش

گيري عملكردگرا با استفاده از از سوي ديگر اين در حالي است كه جهت) 1391افروز، آتش

گيري يادگيرندگان داراي جهت. يابدردهاي سطحي در پردازش اطالعات ارتباط ميرويك

عملكردگرا از ديگران درباره خويش بيمناك هستند، آنان نگران اين موضوع هستند كه از سوي 

از. كيد دارندأوار مطالب تشوند و بيشتر بر راهبردهاي سطحي و حفظ طوطيديگران داوري مي

پور، محسن(گيري هدف عملكردگرا استآموزان ايراني جهتبيشتر دانشگيري آنجا كه جهت

)1996 (2استپك و گرالينسكيهمچنين بر اساس پژوهش . )1386حجازي و كيامنش، 

گيري كنند عملكرد ضعيفي دارند و افراد با جهت ميآموزاني كه اهداف عملكردگرا را انتخابدانش

از طرف ديگر افرادي . ن نسبت به تجربه را از خود نشان دهندتوانند ويژگي باز بودعملكردگرا نمي

كنند بيشتر راهبردهاي سطحي و موارد آشنا و مشابه را ترجيح كه سطوح پايين باز بودن را تجربه مي

هاي تحصيلي سبب دهند و همچنين تصورات فكري زياد و متفاوت به جاي اينكه در زمينهمي

براي خالقيت در حل مسئله باشند بيشتر زيانبار هستند و در نهايت توليد دانش و استفاده از دانش 

باز به عالوه رابطه مثبت بين). 2012فيتر و همكاران،(شوند باعث عملكرد ضعيف تحصيلي مي

در تبيين اين رابطه بايد . تأييد نشددر پژوهش حاضر بودن نسبت به تجربه با عملكرد تحصيلي 

هاي ودن نسبت به تجربه با درجه بااليي از خالقيت و تواناييگفت كه، ويژگي شخصيتي باز ب

از طرف ديگر افرادي كه سطوح . تواند به عملكرد تحصيلي كمك كند ميعقالني همراه است كه

. دهندكنند بيشتر راهبردهاي سطحي و موارد آشنا و مشابه را ترجيح ميپايين باز بودن را تجربه مي

توانند ها و موانع تحصيلي نميپذيري كمتري دارند، در چالشافاز طرف ديگر خالقيت و انعط

هاي از پيش تعيين شده حركت كرده تا عملكرد موفق شوند به دليل اينكه اين افراد طبق موقعيت

1- Epler
2-  Stipe & Gralinkski



73...تحصيلي و هاي شخصيت و باورهاي هوشي با خودكارآمدي ي علّي ويژگيرابطه

هاي جديد اجتناب كرده و در نتيجه عملكرد بااليي داشته باشند، لذا از روبرو شدن با موقعيت

).2012(فيتر و همكاران هند دضعيفي را از خود نشان مي

بين  رابطه دهد مي نشان دست آمده از پژوهش حاضرنتايج ارزيابي الگوي ساختاري

توان  ميهادر تبيين اين رابطه. دار بودشناسي با خودكارآمدي تحصيلي معنيبرونگرايي و وظيفه

نحصر به هاي فردي در صفات شخصيت و باورهاي خودكارآمدي نقش مدر واقع تفاوتگفت 

كاپرارا، (آموزان در عملكرد آنها در مراحل مختلف زندگي دارندفردي در ادراك دانش

ها و افراد برونگرا متمايل به بيان ايده).2011، 1ويكچون، آل سندري، گربينو و باربارنيلي

قبل از شروع به ابتكار عمل روي تجربه مثبت متمركز احساسات خود هستند، آنها بيشتر

از آنجا كه خودكارآمدي الگوي رفتاري . منابع خودكارآمدي استد، كه اين يكي ازشونمي

باشد با برونگرايي ارتباط دارد است  ميآنهاها و مديريت برشامل فعال بودن، انتخاب فرصت

گرا و نيز كنترل شناسي اساساً صفات رفتاري هدفوظيفه به عالوه عامل .)1997، 2بندورا(

پذيرتر، رسد هر چه شخص مسئوليت ميبه نظر. گيرد ميپسند را در بري جامعهها به شكلتكانه

گرتر و كارآتر باشد، دور از انتظار نيست كه از خودكارآمدي بيشتري برخوردار خود تنظيم

.)2011كاپرارا و همكاران، (باشد 

تر دخآموزان پژوهش حاضر اين بود، كه اين پژوهش روي دانشهاي از جمله محدوديت

. باشدپذير نميتر امكانپسر يا مقاطع پايينآموزان لذا تعميم آن به دانش. دبيرستاني انجام شده است

به همين خاطر ممكن است در اطالعات به .  از پرسشنامه استفاده شده استدر اين پژوهش صرفاً

ها ر فرهنگنتايج اين پژوهش قابل تعميم به شهرها و ديگ. دست آمده سوگيري ايجاد شده باشد

با توجه به اين كه در پژوهش حاضر از روش تحليل مسير استفاده شده است، به . نيست

افزايشي (شود پژوهشي با استفاده از روش آزمايشي نقش باورهاي هوشي  ميپژوهشگران پيشنهاد

از ) افزايشي و ذاتي(از طرفي باورهاي هوشي . در عملكرد تحصيلي مورد بررسي قرار گيرد) و ذاتي

هايي شود پژوهش ميپيشنهاد. باشند ميمتغيرهاي مهم و تاثيرگذار بر رشد شناختي و شخصيتي فرد

از آن جايي كه هدف تبحرگرا با . به منظور شناسايي پيشايندهاي مهم اين متغيرها صورت گيرد

شود موجبات ميبه معلمان و والدين توصيه. باشد ميپيشرفت و كارآمدي تحصيلي در ارتباط

�- Caprara, Vecchione, Alessandri, Gerbino, & Barbaranelli
�- .Bandura
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با توجه به اينكه در فرهنگ ما هوش را . فراهم آورندآموزان گيري را در دانشگيري اين جهتشكل

را با والدين و ) به صورت كارگاه آموزشي(شود جلساتي دانند، پيشنهاد مييك خصيصه ذاتي مي

معلمان درخصوص اهميت باورهاي هوشي در عملكرد تحصيلي و برجسته كردن نقش باور هوشي 

شود عادات  ميبه عالوه به والدين و معلمان توصيه. آموزان گذاشته شودايشي در عملكرد دانشافز

ذهني و تمايالت مرتبط با بعد باز بودن به تجربه و وجداني بودن از قبيل كنجكاوي فكري، 

پذيري اجتماعي، دنبال كردن هنجارها و قوانين، مندي، فراخ انديشي، مسئوليتجويي، نظامحقيقت

عمدتاً از ها ريزي، سازماندهي والويت دادن به وظايف را پرورش دهند كه آموزش اين ويژگيبرنامه

.گيرد ميطريق الگوسازي از والدين و معلمان صورت

منابع

فارسي

گري ي بين باورهاي هوشي و عملكرد تحصيلي با ميانجيرابطه علّ). 1391(آتش افروز، عسگر 

مدي، راهبردهاي يادگيري خود تنظيمي و انگيزش دروني در هاي پيشرفت، خودكارآهدف

شناسي تربيتي، دانشكده علوم ي دكتري روان پايان نامه.آموزان پسر دبيرستاني شهر اهوازدانش

.شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهوازتربيتي و روان

شي اي الگوي چهاربخنقش واسطه). 1391( دالور، علي و احدي، حسن ؛برزگر، مجيد

ضمني هوش هاي پيشرفت و راهبردهاي يادگيري شناختي در رابطه بين نظريههاي هدف

، سال  پژوهشي رهيافتي نو در مديريت آموزشي-فصلنامه علمي. و پيشرفت تحصيلي

.71- 86، صص 2سوم، شماره 

نظريه، تحقيقات و (انگيزش در تعليم و تربيت ). 2002(پينتريچ، پال آر و شانك، ديل اچ 

.نشر علم: تهران). 1386(ترجمه مهناز شهر آراي . )بردهاراه

ارتباط بين پنج ). 1391(زاده، سميه فر، محمدرضا؛ سالمي محمدآبادي، فاطمه و دشتبانتمنايي

نخستين همايش ملي شخصيت و زندگي . رگه شخصيتي و عملكرد تحصيلي دانشجويان

.، دانشگاه آزاد اسالمي واحد سنندجنوين
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بررسي رابطه ساده و چندگانه پيشايندهاي مهم هدفگرايي تبحري ). 1380(ي، عليرضا حاجي يخچال

 پايان .هاي اهوازآموزان پسر سال اول دبيرستاناش در دانشو رابطه آن با پيامدهاي برگزيده

شناسي، دانشگاه شهيد شناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و رواني كارشناسي ارشد رواننامه

.هوازچمران ا

گيري هدف با استفاده از پنج بيني جهتپيش). 1388(حسيني، فريده السادات و لطيفيان، مرتضي 

، دوره پنجم، مجله مطالعات روانشناختي. عامل شخصيت در ميان دانشجويان دانشگاه شيراز

.2-5، صص 1شماره 

ها و تازه. انآموزرابطه هوش هيجاني با پيشرفت تحصيلي دانش). 1385(دهشيري، غالمرضا 

.10-25، صص18، شماره 5، جلد هاي مشاورهپژوهش

هاي پيشرفت با اضطراب امتحان و بررسي روابط ساده و چندگانه هدف). 1389(رمضاني، فرشاد 

 پايان نامه .شهرستان ايذههاي آموزان پسر سال اول دبيرستانعملكرد تحصيلي در دانش

شناسي، دانشگاه شهيد نشكده علوم تربيتي و روانشناسي تربيتي، داكارشناسي ارشد روان

.چمران اهواز

نشر :  تهران).شناسي يادگيري و آموزشروان(روان شناسي پرورشي نوين ). 1389(سيف، علي اكبر 

.دوران

هاي پيشرفت با اضطراب امتحان و بررسي روابط ساده و چندگانه هدف). 1384(زاده، مظفر قلي

نامه كارشناسي  پايان.هاي شهر ايذهآموزان پسر سال اول دبيرستانعملكرد تحصيلي در دانش

.شناسي، دانشگاه شهيد چمران اهوازشناسي تربيتي، دانشكده علوم تربيتي و روانارشد روان

و بررسي ساختار NEO-FFIي پنج عاملي هنجاريابي فرم كوتاه پرسشنامه). 1381(كيامهر، جواد 

ي كارشناسي ارشد پايان نامه. ن علوم انساني دانشگاههاي تهرانعاملي آن در بين دانشجويا

.شناسي، دانشگاه عالمه طباطبايي تهرانگيري، دانشكده علوم تربيتي و روانسنجش و اندازه

هاي نقش خودكارآمدي و هدف). 1386(پور، مريم، حجازي، الهه و كيامنش، عليرضا محسن

سال سوم متوسطه رشته (تحصيلي در درس رياضي پيشرفت، راهبردهاي يادگيري و پيشرفت 

.9-35صص .16، سال پنجم، شماره فصلنامه نوآوري آموزشي. شهر تهران) رياضي

بررسي رابطه برخي پيشايندهاي مهم و مربوط با خود ). 1380(شباني، اسماعيل هاشمي شيخ

هاي سال اول دبيرستانآموزان سازي تحصيلي و رابطه آن با پيامدهاي برگزيده در دانشناتوان
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